เล่นอย่างสนุก!
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เล่ นอย่ างสนุ ก!

พวกเราในฐานะต ัวแทนของ Spielbank Berlin หว ังว่ า นี่ จะเป็น
คำ�ขว ัญที่ คอยเตื อนใจแขกของเราอยู่ ตลอดเวลา

การเล่ นพนันเสี่ ยงโชคเป็ นการเล่ นที่ สร้างความบันเทิ งและเป็ นงาน
อดิ เรกที่ ดง
ึ ดู ดใจผู ค
้ น แต่ ก็แฝงไว้ดว้ ยอันตรายที่ การเล่ นจะกลาย
้ มาและผู เ้ ล่ นจะเริ่ มควบคุ มตัวเองไม่ ได้
เป็ นเรื่ องจริ งจังขึน
้ แบบที่ เราไม่ ทน
การเสี ยการควบคุ มตัวเองเป็ นอะไรที่ ค่อยเกิ ดขึน
ั
สังเกต คุ ณล่ ะเป็ นยังไงบ้าง?
หากคุ ณส ังเกตเห็ นว่ า...
• คุ ณเล่ นพนันเสี่ ยงโชคด ้วยจำ�นวนเงิ นมากกว่ าที่ คุณต ้องการจะ
เล่ นอยู่ บ่อยๆ
้ ่ อยๆ
• รู ้สึกว่ ายิ่ งบอกต ัวเองให้หยุ ดเล่ นได ้ยากขึนเรื
้ ่ อยๆ เพื่ อหว ังเอาเงิ นที่ เสี ยไปคื นมาให้ ได ้
• เพิ่ มเงิ นสู งขึนเรื
• คุ ณโกหกญาติ พี่นอ
้ งหรื อเพื่ อนฝู งเรื่ องนิ ส ัยการเล่ นพนันเสี่ ยง
โชคของคุ ณ
• คุ ณไม่ สามารถควบคุ มนิ ส ัยการเล่ นพนันเสี่ ยงโชคของต ัวคุ ณ
เองได ้อี ก...
...หากเกิ ดกรณี เหล่ านี ้ กรุ ณาอย่ าล ังเล มาขอคำ�ปรึกษาจากเรา
ท ันที !
ที่ คาสิ โนของเรามี พนักงานที่ ได้รบ
ั มอบหมายให้ดูแลเรื่ องการ
คุ ม
้ ครองผู ท
้ ี่ เข้ามาเล่ น คุ ณสามารถขอรับคำ�ปรึกษาจากพนักงาน
้ ได้เกี่ ยวกับเรื่ องการเล่ นพนันเสี่ ยงโชคอย่ างมี ความรับผิ ด
เหล่ านัน
ชอบ พวกเขายิ นดี ที่จะตอบคำ�ถามของคุ ณเกี่ ยวกับเรื่ องเหล่ านี ้
หากคุ ณต้องการ คุ ณก็ สามารถขอรับทราบข้อมู ลเรื่ องการติ ดการ
เล่ นพนันเสี่ ยงโชค การล็ อคโดยผู อ
้ ื่ นไม่ ให้เล่ นได้ต่อไป การล็ อคโดย
ตัวเองไม่ ให้เล่ นได้ต่อไป รวมถึงข้อมู ลเรื่ องระบบการให้การช่ วย
เหลื อในเรื่ องการติ ดการพนันในเขตท้องที่ นี ้
คุ ณสามารถติ ดต่ อกับพนักงานที่ ได้รบ
ั มอบหมายให้ดูแลเรื่ องการ
คุ ม
้ ครองผู ท
้ ี่ เข้ามาเล่ นได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (030) 255 99 130
หรื อทางอี เมลที่ spielerschutz@spielbank-berlin.de.

คุ ณติ ดการเล่ นพนันเสี่ ยงโชคหรื อ
เปล่ า?

จากหนังสื อของ Grüsser & Albrecht (2007) ชื่ อเรื่อง Rien ne va
plus - wenn Glücksspiele Leiden schaffen [เมื่ อการเล่ นพนัน
เสี่ ยงโชคทำ�ให้เกิ ดทุ กข ์] พิ มพ ์ที่ Bern สำ�นักพิ มพ ์ Huber-Verlag.
่ งโชคของคุณ:
หยุดคิดสักนิ ดและตรวจตราพฤติกรรมการเล่นพนันเสีย
1.

เคยรู ส
้ ก
ึ ต้องไปเล่ นให้ ได้ แม้ว่าตอนแรกตัง้ ใจว่ าจะไม่ ไปหรื อ
ไม่ อยากจะไป?

2.

เคยทดลองเลิ กเล่ น แต่ ท�ำ ไม่ สำ�เร็ จบ้างไหม?

3.

เคยผิ ดนัดหมายกับเพื่ อนหรื อเรื่ องธุ ระต่ างๆ เพราะการเล่ น
พนันเสี่ ยงโชคบ้างหรื อเปล่ า?

4.

เวลาเบื่ อ เครี ยด หรื อเศร้า มักจะไปเล่ นพนันเสี่ ยงโชคใช่ ไหม?

5.

มี ปัญหาเรื่ องเงิ นจากการเล่ นพนันเสี่ ยงโชคไหม?

6.

มี ปัญหาเรื่ องเงิ นจากการไปเล่ นพนันเสี่ ยงโชคบ่ อยๆ ไหม?

7.

ตอนนี เ้ ล่ นพนันเสี่ ยงโชคโดยใช้เงิ นและใช้เวลามากกว่ าเมื่ อ
ก่ อนใช่ หรื อไม่ ?

8.

ถ้าไม่ ได้ ไปเล่ น รู ส
้ ก
ึ ร้อนรน อารมณ์เสี ยง่ าย และรู ส
้ ก
ึ ไม่ สบาย
้ สบายตัวบ้างไหม?
เนื อ

9.

มี อาการทรมานจากพฤติ การเล่ นพนันเสี่ ยงโชคของตัวเอง
บ้างไหม?

10.

เชื่ อว่ าตัวเองจะ “ตี ” ระบบตู เ้ ล่ นพนันเสี่ ยงโชคแตกได้ใช่ ไหม?

11.

ในหัวคิ ดแต่ เรื่ องตัวเลขหรื อเรื่ องกำ�ไรหรื อขาดทุ นจาการเล่ น
พนันเสี่ ยงโชคหรื อไม่ ?

12.

พยายามปกปิดนิ สัยชอบเล่ นพนันเสี่ ยงโชคของคุ ณหรื อไม่ ?

้ ไป คุ ณก็
หากคุ ณตอบคำ�ถามข้างบนนี ว้ ่ า “ใช่ ” มากกว่ าสามข้อขึน
ควรเริ่ มคิ ดทบทวนเรื่ องพฤติ กรรมการเล่ นพนันเสี่ ยงโชคของตัว

เองได ้แล ้ว หากมี ข ้อสงส ัย สามารถ
สอบถามก ับเราได ้!
(030) 255 99 130
www.spielerschutz-berlin.de
spielerschutz@spielbank-berlin.de

ที่ ให้ค�ำ ปรึกษาและช่ วยเหลื อ:
คุ ณสามารถไปขอคำ�ปรึกษาและช่ วยเหลื อได้ฟรี โดยไม่ ตอ
้ งเปิดเผย
ตัวตนที่ นี่:
ให้ขอ
้ มู ลทางโทรศัพท์ของศู นย์ให้ขอ
้ มู ลเรื่ องสุ ขภาพ [Infotelefon
der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA)]:
0800-1 37 27 00
จันทร์ถง
ึ พฤหัส ตัง้ แต่ 10:00 ถึง 22:00 Uhr
ศุ กร์ถง
ึ อาทิ ตย์ ตัง้ แต่ 10:00 ถึง 18:00 Uhr
หรื อออนไลน์ที่: www.check-dein-spiel.de

ที่ ให้ความช่ วยเหลื อในระดับภู มิภาค:
„CAFÉ BEISPIELLOS“
Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin-Kreuzberg
(030) 666 33 955
Aufbruch Neukölln e. V. (ภาษาตุ รกี /อาหรับ)
Uthmannstraße 19, 12043 Berlin
(030) 609 28 104

กลุ่ มช่ วยเหลื อกันเอง
ติ ดต่ อได้ที่ :ี่
Glücksspielsucht-Hilfe e.V.
Krumme Straße 92, 10585 Berlin
0176 438 10 802
www.gluecksspiel-sucht-hilfe.de

กลุ่ มช่ วยเหลื อกันเองอื่ นๆ:

*ความสุข
t

=w0 + w1

y
j=1

t

y t-j ma

+ w4

Spielfrei-Berlin Spielsucht, Spandau
ติ ดต่ อ: Gerd Kaczmarek, (030) 25 04 25 45

j=1

Selbsthilfekontaktstelle Lichtenberg
– Horizont Hohenschönhausen –
Ahrenshooper Str. 5
13051 Berlin
(030) 9621033
www.selbsthilfe-lichtenberg.de

และแน่ นอนว่ าคุ ณสามารถสอบถามหา
ข้อมู ลและที่ อยู่ อื่นๆ ได้จากคาสิ โนของเรา:
(030) 255 99 130 หรื อ spielerschutz@spielbank-berlin.de

*สูู ตรคำำ�นวณหาความสุุ ขตามการคิิ ดค้้นของ Dr. Robb Rutledge แห่่ ง UCL

